
 
 

Deze en andere thema-koppelingen met cultuureducatie zijn terug te vinden op onze website. 
 

Thema: Aarde, Lucht, Vuur 
(2022-01) 

Lucht (groep 5-6) 
Lucht, zinken-zweven-drijven, krachten, energie, geluid, weer en klimaat, techniek, 

natuurverschijnselen. 

(2022-01) 

• De Meierijstadsdichter komt graag in de klas om een thema dat betrekking heeft op onze 

aarde, het klimaat, te bespreken en met de klas te vertalen in poëzie. (Hij is tevens 

Milieukundig specialist van beroep). 

• Vanaf april te bezoeken: nieuwe tentoonstelling bij Kunstlocatie Wurth over Christo en 

Jeanne Claude (installaties met/bij grootschalige bezienswaardigheden en 

landschapselementen) informatie en inhoud komt in febr/mrt 2022 online. 

• Zo gaat de molen. Krachten van water en wind aan het werk, bezoek aan Kilsdonkse molen.  

Of Windlust Vorstenbosch met een gastles op school. 

• Bezoek Space expo (schoolreis) of bekijk de website, er zijn lespakketten beschikbaar voor 

onder- midden en bovenbouw of laat je inspireren op de pagina Thuis doen.  

Of doe mee met Mission X voor groep 4 t/m 8 van 7 maart 2022 t/m 22 april 2022. 

• Mad Science (bekijk de thema’s) 

• Verderkijken Doordenken is een lespakket voor groep 1-8 waarin platen van lokale, nationale 

en internationale kunstwerken zijn opgenomen met bijbehorende reflectievragen. 

Leerkrachten hebben met dit lespakket handvatten om laagdrempelig met leerlingen naar 

kunst te kijken en over kunst te praten. Zonder dat je als leerkracht alles over het kunstwerk 

hoeft te weten. Je kunt het gebruiken als aanleiding voor een kringgesprek en persoonlijke 

reflectie. Bij dit thema passen o.a. de kunstkaarten: Cloud, De schreeuw, Polar Bear   

Of kies bijvoorbeeld zelf een passend kunstwerk met een algemene thinking routine die je 

geschikt vindt:  See Think Wonder, Step inside of Begin Middel End.  

• Google bijv. eens op Planetarium of kunstwerken over  

• Nemo science museum, plan een bezoek of maak gebruik van het online lesmateriaal.  

• Vraag de bibliotheek (tijdig) om boekentips die passen bij het thema  

via vau@nobb.nl (Annelies) of vjro@nobb.nl (Jolijn). 

• Een passende film zoeken en bekijken via Cinekid – moviesthatmatter   

• Een passende documentaire zoeken en kijken via Zapp/IDFA of Docschool Online met lesbrief 

te gebruiken bij documentaires. 

• En verder kan iedere (geschikte) kunstvakdocent op jullie vraag een aanbod maken/lessen 

geven, weet dat! Mocht je dat willen dan kan Cultuurkade jullie helpen met het zoeken naar 

geschikte personen uit de regio. En misschien kan je CHV academy docent met je 

meedenken. 
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